Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro přijetí ke studiu do 1. ročníku 4letého oboru pro školní rok 2022/2023
Gymnázium Paměti národa, s.r.o.
IZO: 181 118 831, obor vzdělávání: 79-41-K/41 Gymnázium

Ředitel Gymnázia Paměti národa s.r.o. v souladu s ustanovením § 60 odst. 4) Zákona č.561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
stanovuje
kritéria pro všechny uchazeče přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení ke studiu do denní formy
vzdělávání příslušného oboru pro školní rok 2022/2023 takto:
Článek I.
Přihláška ke studiu
1. Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří doručí Gymnáziu Paměti národa s.r.o. (dále jen „GPN“) řádně
vyplněnou přihlášku ke studiu pro vyhlášená kola přijímacího řízení a splní podmínky pro přijetí ke studiu
stanovené v těchto kritériích.
2. Pro všechna kola přijímacího řízení má uchazeč povinnost doručit přihlášku ke studiu přímo na adresu
sídla školy: Gymnázium Paměti národa s. r. o., Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1. Pro 1. kolo přijímacího
řízení musí uchazeč odevzdat přihlášku do 1. března 2022.
3. Na přihlášce musí být ověřena školou, ve které uchazeč plní povinnou školní docházku, klasifikace z 8.
třídy a pololetí 9. třídy.
Článek II.
Počet přijímaných žáků
1. Maximální počet uchazečů, kteří mohou být přijati ke studiu prvního ročníku, je 28 žáků.
Článek III.
Přijímací řízení
Přijímací řízení na škole je sestaveno tak, aby byly zohledněny individuální potřeby každého uchazeče. Hodnocení
jednotné přijímací zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče 60 %. Hodnocení školní části přijímací zkoušky se
podílí na hodnocení uchazeče ze 40%. Uchazeč, který získá méně než polovinu bodů z celkového počtu bodů

školní části přijímací zkoušky, nevyhověl kritériím přijímací zkoušky. Nutnou podmínkou pro přijetí je podepsání
smlouvy o poskytnutí středního vzdělávání.
Zohlednění uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami
Toto zohlednění vyplývá z § 16 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání). Pro uskutečnění zohlednění speciálních potřeb je nutné doložit současně s
přihláškou platné doporučení poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího
řízení.
3. Přijímací zkoušky
Ředitel školy rozhodl o konání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška 1. kola se koná ve dvou řádných termínech:
12. a 13. dubna 2022 pro jednotnou přijímací zkoušku, a řádném termínu: 14. až 28. dubna 2022 (v pracovní dny)
pro školní část. První náhradní termín jednotné zkoušky je stanoven na 10. května 2022 a druhý náhradní termín
jednotné zkoušky je stanoven na 11. května 2022. Náhradní termín školní části je stanoven na 12. a 13. května
2022.
Přijímací zkouška je způsobem ověření předpokladů uchazeče pro studium na střední škole a je sestavená z testů
jednotné přijímací zkoušky, motivačního pohovoru a motivačního dopisu.
3.1. Jednotná přijímací zkouška
Jednotná přijímací zkouška se koná z písemného testu z českého jazyka a literatury a z písemného testu z
matematiky. V každém testu lze získat maximálně 50 bodů, celkově tedy maximálně 100 bodů. Součet bodů
jednotné přijímací zkoušky bude vynásoben koeficientem 0,6.
3.2. Školní přijímací zkouška
Školní přijímací zkouška se skládá z motivačního dopisu, motivačního pohovoru a bodů za vysvědčení. Uchazeči
jsou vyzváni, aby dodali motivační dopis elektronicky na e-mailovou adresu info@gymnaziumpn.cz do 12. dubna
2022. Za motivační dopis může uchazeč získat maximálně 20 bodů. V motivačním pohovoru bude ověřená
motivace a předpoklady uchazeče ke studiu na gymnáziu. Uchazeč může získat maximum 75 bodů. Za vysvědčení
může uchazeč získat maximálně 5 bodů. Celkově může uchazeč získat ve školní části přijímací zkoušky maximálně
100 bodů. Součet bodů školní části bude vynásoben koeficientem 0,4.

Článek IV.
Druhé a další kolo přijímacího řízení
Škola vyhlásí druhé, popřípadě další kola přijímacího řízení pro zbývající volná místa, která nebudou obsazena v
předcházejících kolech přijímacího řízení.
Článek V.
Zohlednění uchazečů – cizinců při písemném přijímacím testu
Toto zohlednění vyplývá z § 20 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání). Pro uskutečnění zohlednění uchazeče – cizince při písemném přijímacím
testu v části předmětu český jazyk je nutné předložit současně s přihláškou ke studiu žádost o prominutí přijímací
zkoušky z českého jazyka, doklad o státní příslušnosti a doklad o předchozím vzdělání. Znalost českého jazyka,
která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání, je ověřena u těchto uchazečů pohovorem.
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Článek VII.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn pod registračními čísly uchazečů na veřejně přístupném místě
ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách školy).
Při odevzdání zápisového lístku ve stanovené době (do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu
přijatých uchazečů) bude zákonnému zástupci předáno Rozhodnutí o přijetí ke studiu písemně.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl
vzdělávat se na GPN, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky Rozhodnutí o přijetí ke studiu tohoto
uchazeče ke vzdělání. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč
chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání.
Uchazečům, kteří nebudou přijati ke studiu, bude neprodleně po ukončení příslušného kola přijímacího
řízení doručeno Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na škole. Uchazeč se může odvolat proti rozhodnutí o
výsledku přijímacího rozhodnutí ve lhůtě 3 pracovních dní ode dne doručení rozhodnutí, a to písemně k
rukám ředitelky školy.
Součástí oznámení o průběhu příslušného kola přijímacího řízení bude zároveň oznámení o konání
případného dalšího kola přijímacího řízení včetně počtu volných míst, která je možné v dalším kole
přijímacího řízení obsadit.

V Praze dne 31. 1. 2022
PhDr. Salim Murad, PhD. ředitel školy

